Jong én toch zeer ervaren: Sansidor is het nieuwe TIC-bedrijf (Testen, Inspectie en
Certiﬁcatie) dat het net even anders doet. Vanzelfsprekend zijn ook onze adviezen,
inspecties, audits en analyses betrouwbaar, onafhankelijk en op tijd. Wat ons ‘anders’
maakt? We zijn ‘groot’ en ‘klein’ tegelijk. Binnen onze netwerkorganisatie spelen we kort op
de bal, maar dat doen we wél met de trefzekerheid van een groot netwerk achter ons.
We bouwen in Nederland en daarbuiten aan veilige en gezonde omgevingen. Trouwens,
onze dienstverlening wordt er met de dag boeiender op. Via onze succesvolle Buy & Build.
Together.-strategie voegen we steeds meer ijzersterke merken aan Sansidor toe.
Sansidor is een krachtig en dynamisch netwerk van professionals op het gebied van water, lucht, infectiepreventie, asbest, gebouwinspecties en voedselveiligheid. Onze merken? Stella, PLM, HCN, Immolab/BioLab,
Aquative, Tensen & Nolte en Purus. En waarom we dit zo doen? Sansidor for a safe and healthy environment.

Via onze succesvolle Buy & Build. Together.-strategie kunnen bedrijven zich bij Sansidor aansluiten. Als het
aan ons ligt, worden we het meest dynamische, een van de snelst groeiende en het klantgerichtste TIC-netwerk van Nederland (en daarbuiten…). We zijn daarom op zoek naar ondernemers die hun bedrijf willen
verkopen en samen met Sansidor dóór willen ondernemen. De droom kandidaten zijn familiebedrijven,
inspectiebedrijven, gespecialiseerde laboratoria en adviesorganisaties van 10 tot 75 FTE met een bewezen
trackrecord. Sansidor biedt op termijn hulp met de ondersteunende diensten en gaat deze vanuit het
netwerk regelen. De ondernemer kan zich dan focussen op dat wat zij of hij het liefste doet: ondernemen,
met daarbij nieuwe inspiratie uit de zusterbedrijven en collega-directeuren. Financiële zekerheid middels
een verkoop speelt natuurlijk ook gewoon een rol.
Kwaliteit leveren staat voorop. Elkaar inspireren volgt daar heel dicht achteraan. Goed voor onze mensen
zorgen is een basisvoorwaarden waarop we geen concessies doen. En waar we het voor doen, precies: om
onze klanten te helpen en van juiste adviezen, inspecties en analyses te voorzien.
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